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1. Inledning 

”Vad är det som gör att man alltid behöver en grupp som är under en själv att spotta på”1 

Vi som människor lever i en värld där olika kulturer är en del av vardagen. Vi möts ofta 

av både nya och olika kulturer varje dag, vilket gör att kulturkrockar ständigt är ett 

överliggande hot mot den trygga vardagen.  Andra religioner, länder och folkgrupper kan 

leva efter en helt annan kultur än vad man själv gör. Detta gör att upplysningen om 

olikheterna som finns i världen är av yttersta vikt för att kunna undvika att kulturkrockarna 

växer till en konflikt. Ofta kanske det räcker med att fel person är på fel plats vid fel 

tidpunkt för att kulturkrocken ska mynna ut till en ohållbar situation.  

Det är med denna vetskap som jag går in i skrivandet av denna uppsats. Uppsatsen ska 

försöka att precisera vad det är som kan driva en kulturkrock till sin yttersta spets. Med 

andra ord vad det är som kan driva en grupp människor att systematiskt förtrycka och utöva 

våldsaktioner gentemot en annan grupp på grund av ett annat kulturmönster.  

De två händelser som min uppsats bygger på är tattarkravallerna i Jönköping och 

raggarbråken i Södertälje. Tidigare forskningen har endast undersökt de enskilda 

händelserna och någon vidare jämförelse mellan dessa händelser har därmed inte 

genomförts. Uppsatsen fyller därmed en forskningslucka. En forskningslucka som i 

dagens samhälle kan bidra till en ökad förståelse för olika kulturer samt vilka 

varningssignaler man skall uppmärksamma för att kunna avstyra konflikter mellan 

kulturer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Socialstyrelsen stänger mottagningen för assyrier. Dagens Nyheter. 1977-06-21. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I denna del kommer syftet och frågeställningarna i uppsatsen att presenteras. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att analysera kulturkrockarna i Jönköping och i Södertälje och 

försöka få svar på varför kulturkrockarna kunde mynna ut till konflikter. Uppsatsen ämnar 

också att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika kulturkrockarna. 

2.2 Frågeställningar  

1. Hur påverkades den utsatta gruppen utav kulturkrocken? 

2. Vilka bakomliggande faktorer krävdes för att kulturkrocken skulle utvecklas till en 

konflikt? 

3. Vilka blev följderna för kulturkrocken? 

4. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika kulturkrockarna? 
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3. Material och metod 

3.1 Material 

Det huvudsakliga materialet i studien bygger på nyhetsartiklar som är hämtade från tre 

olika tidningar. Två av de valda tidningarna Smålands Allehanda och Smålands Folkblad 

är hämtade från Jönköpings Stadsarkiv och inlästa via en rullfilmsläsare. Den tredje och 

sista tidningen är Dagens Nyheter där artiklarna är hämtade från deras webbaserade arkiv.2 

Samtliga artiklar har en koppling till den enskilda händelsen och samtliga är publicerade 

efter det att kulturkrocken inträffade. Urvalet av artiklarna har fallit på deras relevans för 

studien samt under vilken tidsperiod artikeln publicerades. Artiklar som är publicerade 

innan den utlösande konflikten har inte använts och artiklar publicerade mer än en månad 

efter händelsen har inte använts i studien.  

Oroligheterna i Jönköping 1948 är lokalt förankrad vilket gjorde det naturligt att besöka 

stadsarkivet i Jönköping för att få fram relevanta tidningsartiklar. Besök i andra stadsarkiv 

hade kunnat möjliggöra en bredare faktabas om vad som egentligen skedde i Jönköping 

sommaren 1948. Eftersom lokaltidningarna fanns i närområdet vid händelsen möjliggjorde 

det att rapporteringen kunde göras mer utförligt och följas upp enklare. Detta gör att 

artiklarna från Stadsarkivet har en hög relevans i min studie.  

Kulturkrocken i Södertälje 1977 har analyserats utifrån artiklar publicerade i Dagens 

Nyheter. Anledningen till att valet föll på Dagens Nyheter är på grund av att dess 

huvudområde är Stockholmsregionen, vilket Södertälje räknas till. Ett besök på 

Stadsarkivet i Södertälje hade kunnat vara fördelaktigt i denna studie. Detta eftersom det 

hade gett tillgång till vad lokaltidningarna skrev om händelsen. Som tidigare nämnt har 

Dagens Nyheter sitt huvudsäte i Stockholmsregionen vilket gör, precis som i Jönköping, 

att rapporteringen sker i närområdet.    

Till källmaterialet används också en intervju som Bo Hazell har gjort med två kvinnor som 

var med i kravallerna i Jönköping. Denna intervju möjliggör för en fördjupad bild av hur 

resandefolket i Jönköping behandlades under kravallerna.  

  

                                                           
2 Dagens Nyheters arkiv finns att tillgå på deras hemsida via ett medlemskap. 
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3.2 Metod 

Metoden som används i uppsatsen är en komparativ kulturanalys av händelserna i 

Jönköping 1948 och Södertälje 1977. Syftet är att jämföra de två kulturkrockarna i 

Jönköping och Södertälje utifrån tidningsartiklar, vilket gör att den komparativa metoden 

lämpar sig väl med studiens syfte. Den komparativa metoden kan syfta till att förklara ett 

visst fenomen, i detta fall kulturkrockar. Dock måste den komparativa metoden tillämpas 

på skeenden som kan jämföras.3 Kulturanalysen ämnar till att få insikt och andra perspektiv 

på verkligheten. Kulturanalysen ställer samtidigt krav på att forskaren med öppenhet, 

flexibilitet och nyfikenhet angriper materialet och försöker finna nya infallsvinklar.4  

Samtidigt är min studie mikrohistorisk då studien ämnar att undersöka två specifika 

händelser på två specifika platser. Inom mikrohistoria ses människan som en självständig 

aktör, vilket ger liv åt den stora historien och åskådliggör dess validitet.5  

Tidningsartiklarna som utgör källmaterialet har inhämtats via Dagens Nyheters arkiv samt 

via arkivhuset i Jönköping. Artiklarna från Dagens Nyheter fick jag tillgång till via ett 

medlemskap som gav mig tillgång till Dagens Nyheters fullständiga arkiv.6 På Arkivhuset 

i Jönköping har tidningsartiklarna inhämtats via en rullfilmsläsare och sedan sparats ner 

för senare bruk. Artiklarna har sedan analyserats utifrån ett frågebatteri innehållande åtta 

frågor, dessa frågor är presenterade i bilagorna. Artiklarna är utvalda utifrån deras relevans 

till händelsen och tidsspannet spänner sig från den dag kulturkrocken utmynnade i en 

konflikt tills en månad efter konflikten. Anledningen till detta är för att källorna mer tydligt 

ska stämma överens med studiens syfte och frågeställningar, vilket ställer krav på källornas 

relevans.   

I studiens slutskede har nyhetsartiklarna analyserats och jämförts med varandra för att 

kunna se kulturkrockarnas inverkan på den utsatta gruppen, samt för att se likheterna och 

skillnaderna mellan de två olika kulturkrockarna. Det är under slutskedet som 

kulturanalysen kommer väl till pass, då ämnet i min studie ställer krav på inlevelse samt 

förståelse för händelsen.7 

                                                           
3 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009,44. 
4 Billy Ehn & Oskar Löfgren. Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv. 1 uppl. Stockholm: LiberFörlag, 
1982, 105. 
5 Historiska institutionen. 2014. http://www.historia.su.se (Hämtad 2017-11-30). 
6 Ett medlemskap via Dagens Nyheters gjorde att jag kunde ta del av tidningsartiklar som publicerades 
av Dagens Nyheter om raggarbråken i Södertälje 1977. 
7 Ehn & Löfgren. Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, 105. 

http://www.historia.su.se/publikationer/nya-publikationer/mikrohistoria-1.180565
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4. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen om de enskilda händelserna är tämligen vag. Det är egentligen 

endast händelserna i Jönköping som det har forskats om, där Bo Hazell och Martin 

Ericsson står för merparten av forskningen kring kravallerna i Jönköping. I Hazells bok tas 

kravallerna i Jönköping upp och precis som i min studie använder sig Hazell av 

tidningsartiklar för att beskriva situationen.8 Hazell menar på att kravallerna i Jönköping 

kan tolkas, enligt vissa, som en mindre variant av kristallnatten i Tyskland 1938.9  Hazell 

gör en utförlig beskrivning av händelserna i Jönköping och väljer att kalla dem för en etnisk 

rensning, detta trots att det inte görs någon vidare jämförelse med andra etniska 

rensningar10. Hazell fokuserar på att beskriva tattarnas situation i Sverige och tar upp tre 

etniska rensningar som har drabbat folkgruppen. Förutom den etniska rensningen i 

Jönköping ges det också en beskrivning av händelserna i Snarsmon och Finnerödja, men 

Hazell gör ingen vidare jämförelse mellan dessa.11 Hazell genomför också en intervju med 

två kvinnor som var inblandade i kravallerna i Jönköping, denna intervju kommer jag att 

använda mig utav i min undersökning för att kunna urskölja djupare svar på mina 

frågeställningar.12 

Martin Ericsson gör likt Hazell en studie om kravallerna i Jönköping, men tillskillnad från 

Hazell vill Ericsson istället undersöka hur arbetarklassen såg på tattarna som levde på Öster 

i Jönköping. Samtidigt som uppsatsen är en upploppsforskning, där de deltagandes motiv 

och föreställningar undersöks, är det också en förundersökning om hur kravallerna kunde 

bryta ut.13 Ericsson använder sig, som han kallar det, av en socialhermeneutisk 

upploppsanalys i sin uppsats. Med detta avser Ericsson att inte endast få svar på vad 

deltagarna i kravallerna sade eller skrev utan också vilka handlingar de utförde.14 Ur ett 

större perspektiv är min studie och Ericssons uppsats tämligen lika. Båda avser att 

undersöka kulturen inom händelsen. Men då Ericsson väljer att flytta sitt fokus till 

aktörerna som drev på kravallen väljer jag att främst undersöka vad som bidrog till att 

                                                           
8 Bo Hazells bok är Resandefolket – Från tattare till traveller. 
9 Bo Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller. 2 uppl. Stockholm: Ordfront, 2011, 250. 
10 Wilhelm Agrell. Etnisk rensning. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-rensning (Hämtad 2017-11-30)   
11 Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller, 225. 
12 Ibid, 265. 
13 Martin Ericsson. Tattarkravallerna i Jönköping 1948: En studie av arbetarkulturen och utanförskapet. 
Lund: Universitet, 2006. 
14 Ibid, 13-14. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnisk-rensning
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kravallerna kunde bryta ut. Ericssons resultat och analys kommer sedermera att användas 

i min slutdiskussion. Genom att jämföra resultaten mellan den socialhermeneutiska 

upploppsanalysen i Ericssons studie och den komparativa kulturanalysen i min studie. 

Detta gör det möjligt för nytolkningar och andra perspektiv på tattarkravallerna i Jönköping 

och raggarbråken i Södertälje. 

Emmy Johansson skrev 2013 en kandidatuppsats i historia där hon ville undersöka hur 

tidningsrapporteringen i två småländska tidningar var under andra världskrigets start 1939. 

Johansson gör likt mig en komparativ analys över nyhetsartiklar och det är därför jag har 

valt att lyfta fram hennes uppsats i den tidigare forskningen. Utöver den komparativa 

analysen används en massmedieretorisk analysmodell som ämnar att undersöka artiklarna 

utifrån språk, berättarstruktur och urvalet av fakta.15 Min studies byggstenar bygger på 

tidningsartiklar vilket också gör att jag i viss mån undersöker massmedia. I likhet med 

Hazells bok kommer jag att använda mig av Johanssons val av massmedieretorisk 

analysmodell i min undersökning. Genom en djupdykning i artiklarna möjliggörs en större 

inlevelse och förståelse för kulturkrocken vilket är en viktig byggsten i användandet av 

den komparativa kulturanalysen.16  

  

                                                           
15 Emmy Johansson. Då världskriget var nära inpå!. Kalmar & Växjö: Linnéuniversitetet, 2013, 16. 
16 Ehn & Löfgren. Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, 105. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska anknytning förgrenar sig i två led, där två teorier utgör kärnan i 

studien. Den första delen utgörs av kultur och med detta menas inte kultur såsom konst och 

musik, utan kulturer som vi människor lever i. Med andra ord kulturer som individer 

självmant, eller föreskrivits, har levt ut efter. Den kulturella aspekten i min uppsats är 

väsentlig för att kunna förstå de skillnader som fanns mellan de olika parterna som var 

inblandande i kulturkrockarna. För att öka förståelsen för skillnaderna mellan kulturerna 

har jag valt att använda mig av Billy Ehns teoretiska uppställning om Kultur och ordning 

samt Natur och kaos17. Dock har jag utefter min studie valt att använda mig av delar av 

uppställningen och inte alla egenskaper som presenteras.  

Kultur och ordning Natur och kaos 

Civiliserad Primitiv 

Kontrollerad Okontrollerad 

Förfinad Vulgär 

Rationell Irrationell 

Ren Oren 

Mänsklig Djurisk 

Moralisk Amoralisk  18 

 

Dessa egenskaper kommer att utgöra de kulturella skillnaderna som fanns mellan de olika 

grupperna under kulturkrocken. Märk dock väl att dessa egenskaper är utvalda efter vad 

antagonisterna i kulturkrocken, enligt källmaterialet, ansåg vara skillnaden mellan de olika 

grupperna och inte utgör min åsikt.  

Förutom den kulturella teorin utgörs studien också av en socialantropologisk teori. 

Socialantropologin kan beskrivas som ett teoretiskt och intellektuellt ämne som ämnar till 

att försöka förstå både människan och kulturen. Teorin producerar både kunskaper om 

                                                           
17 Ehn & Löfgren. Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv, 38. 
18 Ibid, 38. 
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kulturella skillnader och metoder för att jämföra dessa.19 Socialantropologin är därför en 

disciplin som studerar människor i samhällen där den kulturella skillnaden är stor och 

levnadsförhållandena är olika.20 Dessa två kombinerande teorier om kulturer möjliggör för 

en djupare förståelse för studiens syfte. Tillsammans med kulturanalysen ger det mig en 

möjlighet att få de svar som studien söker och bidra till nya tankesätt till forskningen kring 

kulturkrockar. 

6. Bakgrund och ordlista 

Här kommer bakgrunden att presenteras samt en ordlista för att förklara de olika grupperna resandefolket, 
assyrierna och raggarna. 

6.1 Bakgrund 

6.1.1 Tattarkvarteren i Jönköping 

 
I Jönköping, 1944, levde det omkring 440 personer med resande bakgrund. Resandefolket 

levde framförallt i den fattiga östra delen av staden, där många av stadens hus var förfallna 

och ansågs inte kunnas bo i. Men det var inte bara människor med resande bakgrund, även 

kallade tattare, som levde på Öster i Jönköping. Även kriminella och människor med 

alkoholproblem levde på Öster tillsammans med tattarna. Det var en stadsdel som den 

övriga befolkningen undvek, men när de väl besökte Öster blev det ofta bråk mellan 

tattarna och den mer ”civiliserade” befolkningen.21  

Den östra stadsdelen i staden var Jönköpings skamfläck och det var här tattarna fick bosätta 

sig. Rättsväsendet i staden ansåg att tattarkvarteren, den östra stadsdelen kallades detta, 

var en källa till både oro och störande av ordningen.22 Detta tillsammans med att den övriga 

befolkningen i staden ansåg att kommunen var alldeles för frikostig med pengar till 

tattarna, gjorde att det byggdes upp en hätsk stämning i Jönköping. Den östra stadsdelen 

var ett problem som behövdes lösas.23 

Under våren 1948 utbröt det flertalet bråk mellan tattare och den övriga befolkningen på 

Öster. Under dessa bråk skapades det två olika block där tattarna började kallas för ”de 

                                                           
19 Thomas Hylland Eriksen & Hans Dalén. Vad är socialantropologi?. Stockholm: Natur och kultur, 
2005, 16-17. 
20  Ibid, 15. 
21 Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller, 249-250. 
22 Sara, Lundin. Jönköpingskravallerna 1948. Stockholm: Rundfunk media, 2011-03-20. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519 (Hämtad 2017-11-25). 
23 Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller, 250. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519
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blåa” och svenskarna för ”de vita”. För ”de vita” blev skrothandlare Bengtsson ledare och 

han skulle sedermera spela en väsentlig roll i de kommande kravallerna. Att det blev bråk 

på Öster var inget nytt och den övriga befolkningen brydde sig inte så mycket om 

händelserna på Öster.24 

När sommaren närmade sig var det en annorlunda stämning bland befolkningen på Öster. 

Det började viskas om att tattarna skulle köras ut från staden och att den östra stadsdelen 

skulle befrias från tattarna. Tattarna som varit delaktiga under vårens bråk hade nu återvänt 

till staden och nya bråk mellan tattarna och svenskarna bröt ut. När sedan skrothandlare 

Bengtssons vän blev misshandlad av tattarna under en sommarkväll, var detta startskottet 

för utdrivningen av tattarna. Detta blev sedermera startskottet för kravallerna.25 

6.1.2 Invandrarsituationen i Södertälje 

Södertälje blev 1967 tillflyktsorten för många av de första kvotflyktingarna som kom till 

Sverige från Libanon. Det var främst assyrier och syrianer som lämnade svårigheterna 

bakom sig och sökte nu lyckan i Sverige. Under 1970-talet ändrades invandringen till 

Sverige. Oroligheter hade brutit ut i Turkiet och många tvingades därför söka asyl i 

Sverige, där flertalet bosatte sig i Södertälje. I Sverige fick de asylsökande assyrierna och 

syrianerna fler rättigheter och mer frihet än vad de tidigare hade haft i såväl Libanon och i 

Turkiet.26 

Under perioden 1967-1977 bosatte sig 134,255 invandrare i Stockholms län, som var det 

län i Sverige som tog emot flest flyktingar och invandrare under den perioden. Under 

samma period låg invandringen på 444,824, vilket gjorde att omkring 30 % av alla 

invandrare valde att bosätta sig i Stockholms län.27 Detta gjorde att debatten kring 

invandringen till Sverige blev mer polariserad. 1976 prydde rubriken ”katastrof” 

                                                           
24 Sara, Lundin. Jönköpingskravallerna 1948. Stockholm: Rundfunk media, 2011-03-20. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519 (Hämtad 2017-11-25). 
25 Ibid. 
26 Karin, Fallenius. 50 år i Sverige: ”Beslutet vi fattade 1967 var helt rätt”. Svt Nyheter. 2017-02-01. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/jean-och-farida-massi-flyttade-till-sodertalje(Hämtad 
2017-12-04). 
27 Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Sverige 1978. Årgång 65. 1978. 
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Statistisk%20%c3%a5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-
arsbok-for-Sverige-1978.pdf (Hämtad 2017-12-04).  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/jean-och-farida-massi-flyttade-till-sodertalje
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Statistisk%20%c3%a5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1978.pdf
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Statistisk%20%c3%a5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1978.pdf
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länstidningen i Södertälje och det var nu ett år kvar tills raggarbråken skulle skaka om 

staden.28 

6.2 Ordlista 

 
Raggare var benämningen på de manliga medlemmarna i ungdomsgruppen som 

benämndes som raggargäng. De kvinnliga medlemmarna kallades för raggarbrudar. 

Raggargängen växte fram på 1950-talet och hade ett utbrett intresse för amerikanska bilar. 

Den främsta målgruppen som sökte sig till raggargängen var ur arbetarklassen. Man 

markerade som oftast sitt avstånd gentemot andra grupper genom framförallt klädsel och 

musik. Raggarnas uppträdande uppfattades ofta som provocerande vilket ibland kunde 

härleda till sammanstötningar och kravaller. Nutidens raggare, som inte bara behöver vara 

ungdomar, delar idag intresset för bilar av 50-talsmodeller med sina föregångare.29 

 

Assyrier är benämningen på en invandrargrupp med ursprung i Turkiet, Libanon, Syrien, 

Iran och Irak. Assyrierna tillhör i allmänhet den syrisk-ortodoxa kyrkan. Den syrisk-

ortodoxa kyrkan har sedan 1976 ett ärkebiskopssäte i Södertälje. Assyrierna är språkligt 

splittrade och talar språk som ny-arameiska, arabiska, kurdiska och turkiska. Många av 

assyrierna är medlemmar i det Assyriska riksförbundet som är i en konflikt med det 

Syrianska riksförbundet. Grupperingarna mellan assyrier och syrianer har både historiska 

och politiska grunder som framförallt rör den etniska identifikationen. Den assyriska 

gruppen anser sig vara ättlingar till de forntida assyrierna medan syrianerna upprätthåller 

den traditionella identiteten.30    

 

Resandefolket har historiskt sätt kallats för tattare i Sverige. Idag upplevs ordet tattare 

som kränkande och resande används därför istället. Resandefolket sägs vara av samma 

ursprung som romerna, men det finns resande som anser sig ha ett annat ursprung. I Sverige 

har resande folket utsatts för diskriminering med allt från 1303 års lösdrivalag till 

”tattarregisterna” som myndigheterna i Sverige uppförde 1907, 1922 och 1944. Resande 

                                                           
28 Karin, Fallenius. 50 år i Sverige: ”Beslutet vi fattade 1967 var helt rätt”. Svt Nyheter. 2017-02-01. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/jean-och-farida-massi-flyttade-till-sodertalje(Hämtad 
2017-12-04). 
29 Raggare. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/raggare (Hämtad 
2017-12-15). 
30 Assyrier. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assyrier (Hämtad 
2017-12-15). 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/jean-och-farida-massi-flyttade-till-sodertalje
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/raggare
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/assyrier
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folket har även fördrivits från sina bostäder i såväl ”Tattarstan” i Snarsmon som i 

”Krämarstan” i Finneröjda och även under tattarkravallerna i Jönköping. Förföljelserna av 

resande folket har gjort att många resande har valt att dölja sin identitet vilket har medfört 

att mycket av resandefolkets kultur och språk har gått förlorat.31  

 

7. Undersökning 

Här nedan kommer undersökningen att presenteras. Undersökningen är indelad i fyra olika rubriker där två 
utgör den enskilda konflikten och två en delsammanfattning av dem.  

7.1 Kravallerna i Jönköping 

I Jönköping, tisdagen den 22 juni, 1948 skedde ett bråk mellan en tattare och en icke-

tattare. Bråket blev således startskottet för vad som i lokalpressen sedermera skulle kallas 

för tattarkravallerna.32 Oroligheterna i Jönköping fortsatte och två dagar senare sker det 

ytterligare en misshandel i staden. Nu var det två icke-tattare som överfölls av sex tattare 

som tycktes vara en hämndaktion för det tidigare bråket den 22 juni. Det var framförallt en 

av icke-tattarna som utsattes för misshandeln då ryktesvägar sade att han hade vittnat mot 

tattarna för tisdagens tidigare bråk.33 

”Han slogs snart ner till marken av övermakten, varefter angriparna övergick till att spela 

fotboll med sitt offer.”34 

Denna fotbollsmatch, som Smålands Folkblad beskriver det, fortsatte en stund och tattarna 

tävlade om vem som kunde få in de bästa sparkarna. Den andra icke-tattaren utsattes också 

för misshandeln men undkom att agera fotboll. Polisen anlände snart till platsen men fann 

endast de båda icke-tattarna. Mannen som hade agerat fotboll fick föras till lasarettet med 

befarade skallskador. De rykten som hade florerat angående mannens vittnesmål stämde 

inte överens med verkligenheten, då icke-tattaren inte hade avlagt sitt vittnesmål. Han hade 

därför straffats för något som han inte hade gjort.35 Dessa bråk mellan tattare och icke-

tattare blev således kulmen för de kommande oroligheterna i Jönköping. Huruvida tattarna 

skulle straffas för sitt upptåg gentemot icke-tattarna var det ingen som visste, men att något 

skulle ske var de flesta överens om. 

                                                           
31 Bo, Hazell. Resande. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/resande (Hämtad 2017-12-15). 
32 Våldsamt när tattarkravallerna i Jönköping kulminerade igår. Smålands Allehanda. 1948-07-02. 
33 Tattare överföll chaufför för att hämnas på vittne. Smålands Folkblad. 1948-06-25. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/resande
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Fattigvårdsstyrelsen i Jönköping hamnade tidigt under skottgluggen under oroligheterna 

på Öster. Det riktades kritik mot Fattigvårdsstyrelsen att de var alldeles för frikostiga med 

pengar till tattarna och att de blev favoriserade av myndigheterna i staden. Ernst Gustafsson 

som var dåvarande ordförande i Fattigvårdsstyrelsen gav svar på detta påstående under en 

intervju med Smålands Folkblad den 28 juni 1948. Gustafsson dementerade de uppgifter 

som sade att Fattigvårdsstyrelsen favoriserade tattarna. Man hade tidigare i 

Fattigvårdsstyrelsen genomfört en utredning för att få svar på ”tattarfrågan”. Utredningen 

fastslog att det levde 425 till 450 tattare i staden. 36  

”I siffran 425 à 450 är alla med tattarblod inräknade, alltså även de, som endast har en eller ett par 

droppar tattarblod i sina ådror.”37 

Gustafsson delar här upp tattarna och icke-tattarna i två olika block och skapar där med ett 

”vi och dem” tänk bland både medborgarna och myndigheterna i staden. Intervjun 

fortsätter sedan på den inslagna vägen med både rasbiologiska som rasistiska tankar 

angående tattarna i staden. 

”Tattarna är inte mindre intelligenta än andra svenskar. Däremot framgick det 

tydligt att de rasrena tattarna i allmänhet är arbetsovilliga”38 

Detta citat från Gustafsson fortsätter i samma anda som det första. Han vill skilja på 

svenskar och tattare och medger indirekt att svenskarna är bättre än tattarna. Vilket bygger 

på känslan av att tattarna och icke-tattarna är två helt skilda grupper. Gustafsson medger 

dock att korsningsprodukterna39, människor med blod från båda blocken, är desto mer 

arbetsvilliga och skötsammare än sina ”renrasiga” släktingar. Gustafsson nämner då 

samtidigt att många av korsningsprodukterna har en aktad ställning i samhällslivet. De 

hade högt uppsatta arbeten, men att de var av tattarsläkt hade deras närmaste omgivning 

ingen vetskap om.40  

”Jag vill dock dementera ett rykte att en av fattigvårdens tjänstemän skulle ha tattarblod i 

ådrorna.”41 

                                                           
36 Endast tre tattare får fattigvård i Jönköping. Smålands Folkblad. 1948-06-28. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ernst Gustafsson benämning på människor som har släktningar av såväl tattarsläkt som icke-
tattarsläkt. 
40 Endast tre tattare får fattigvård i Jönköping. Smålands Folkblad. 1948-06-28. 
41 Ibid. 
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Gustafsson tydliggör här att människor av tattarblod är sämre människor än de som inte 

har det. Att en människa med tattarsläkt inte kunde arbeta på Fattigvårdsstyrelsen är 

tydligt. Med sina citat stärker Gustafsson skillnaderna mellan de olika grupperingarna. Det 

som framgår tydligt är att tattarna står under de svenska medborgarna.  

Intervjun fortsätter sedan med att Gustafsson poängterar ovissheten kring vad 

tattarungdomarna livnärde sig på. Han uppgav att ungdomarna drev omkring på Öster 

utan något arbete att livnära sig på vilket medförde misstankar om hur de kunde få fram 

pengar.42 Dessa påståenden hjälpte sedermera till att spä på misstankarna gentemot 

tattarna. För om de inte arbetade för sina pengar så återstod bara kriminella handlingar 

eller bidrag från Fattigvårdsstyrelsen. Gustafsson dementerade att bidragen från 

Fattigvårdsstyrelsen skulle finansiera tattarna, vilket gjorde att endast de kriminella 

handlingarna återstod.43  

”Av någon anledning har Jönköping blivit centrum för detta svartmuskiga blandfolk.”44 

Tattarna i Jönköping hade alltid varit ett besvärligt problem, enligt Smålands Folkblad. 

Varför Jönköping hade blivit deras centrum tycktes ligga i de stora släktskap som fanns 

bland tattarna. Man menade på att om några tattare bosatte sig på en plats så hade man 

snart en hel koloni med tattare. Smålands Folkblad ansåg också att tattarna var bättre än 

andra människor på att utnyttja hjälp från myndigheter och organisationer för att få mat 

och boende.45   

”Deras ingrodda avsky för ordnat arbete tycks vara oövervinnlig.”46 

Återigen är man tydlig med att visa på skillnaderna mellan tattarna och svenskarna. Enligt 

Smålands Folkblad så är man som svensk ordningsam och arbetar vilket är den raka 

motsatsen till vad tattarna är. Kulturkrocken mellan tattarna och icke-tattarna i Jönköping 

hade nu delats in i ”Vi mot dem” och motstridigheterna grupperna emellan skulle fortsätta. 

Tillsammans med de tidigare bråken mellan tattare och icke-tattare, intervjun med Ernst 

Gustafsson samt de vinklade reportagen angående tattarna, gjorde det möjligt att konflikten 

grupperingarna emellan skulle ta en ny vändning.  

                                                           
42 Endast tre tattare får fattigvård i Jönköping. Smålands Folkblad. 1948-06-28. 
43 Ibid. 
44 Tattarna i Jönköping. Smålands Folkblad. 1948-06-28. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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”Önskningar att staden måtte bli av med tattarna tycks emellertid ha gått i uppfyllelse”47 

Så valde Smålands Folkblad att beskriva händelserna på Öster. Det hade ryktats om ett 

slagsmål mellan tattarna och icke-tattarna och hundratals av den övriga befolkningen i 

staden hade samlats för att bevittna bråken. Dock uteblev slagsmålet då tattarna redan hade 

lämnat staden. Trots att slagsmålet uteblev var det en munter stämning bland åskådarna. 

Glada miner och skratt delades mellan åskådarna och rykten spreds om vart tattarna nu 

hade tagit vägen. Den övriga befolkningen tycktes vara tillfreds med att staden blivit av 

med tattarproblemet.48 Den övriga befolkningen höll sig därför positiv till den rådande 

stämningen, att staden blivit tattarfri var något som den övriga befolkningen önskade.  

Tattarna började dock återvända till staden dagen efter och rykten spreds om att de hade 

sökt hjälp från mer modiga tattarfamiljer runt om i Sverige. Smålands Folkblad uppgav att 

medlemmar från beryktade tattarfamiljen Lindgren hade kommit till staden för att göra upp 

med antagonisterna.49 Detta gjorde att spänningarna i staden ökade återigen mellan 

grupperna. Det utlovade slagsmålet mellan tattarna och icke-tattarna började bli mer 

oundvikligt. 

Den 1 juli 1948 var den sista dagen för oroligheterna i Jönköping som hade pågått i tio 

dagar. En misshandel av en person, som sades vara, från tattarfamiljen Lindgren blev 

startskottet för de avslutande oroligheterna på Öster. Mannen som utsattes för misshandeln 

fick uppsöka sjukhus men tog sedan tillflykt till en lägenhet på Öster. Utanför 

lägenhetshuset samlades en stor mobb som var där för driva ut tattarna. Antagonisterna 

stormade lägenheten i jakt på tattaren och familjen som bodde i lägenheten fick fly för att 

undgå den stormande massan. Polisen var dock snabbt på plats och förhindrade det blodbad 

som kunnat uppstå i tumultet i lägenheten.50 Oroligheterna i Jönköping har nu eskalerat så 

pass mycket att det kan ge dödlig utgång, men även om polisen förhindrade blodbadet gavs 

de också skulden. 

”När ni skriver i tidningen, så skriv att snutarna slog mej på armarna med 

batonger”51 

                                                           
47 Tattarna vågade ej heller igår begiva sig hem. Smålands Folkblad. 1948-06-29. 
48 Ibid. 
49 Beryktad tattarfamilj till släktens i Jönköping hjälp. Smålands Folkblad. 1948-06-30. 
50 Hugin. SF-intervju med ”de vitas” ledare. Slut med tattarkravallerna om tattarna nu håller sig lugna. 
Smålands Folkblad. 1948-07-02. 
51 Våldsamt när tattarkravallerna i Jönköping kulminerade igår. Smålands Allehanda. 1948-07-02. 
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Detta är ett citat från en kvinna av tattarsläkt som var med om stormningen av lägenheten. 

Hennes bild av händelsen ökade tattarnas misstänksamhet mot myndigheterna i staden. Att 

både antagonisterna och myndigheterna i Jönköping ville driva ut tattarna blev nu ännu 

tydligare.   

”Kravallerna igår var de sista, och tattarna får nu vara i fred.”52 

Detta uppgav Torsten Bengtsson, som ansågs vara ledaren för antagonisterna, under en 

intervju med Smålands Folkblad. Bengtsson gav nu en förklaring till varför man hade 

igångsatt kravallerna i staden och det var för att skydda de ”vanliga medborgarna”. Syftet 

var således att sätta skräck bland tattarna och Bengtsson ansåg att man hade nått sitt mål 

och han utlovade mer kravaller om tattarna skulle söka hämnd.53 

”Ty jag och mina vänner är hederliga svenska arbetare.”54 

Bengtsson ansåg att han hade gjort samhället en tjänst och menade på att stadens övriga 

befolkning stod bakom deras våldsdåd och sympatiserade med dem. Han var därför inte 

orolig för ett eventuellt rättsligt efterspel och menade på att många hade erbjudit sig att 

betala hans böter.55 Bengtsson såg sig således som Jönköpings vita riddare som hjälpte 

staden med tattarproblemet. Att den övriga befolkningen sympatiserade med honom går 

att utläsa utifrån den lycka som den övriga befolkningen visade när staden hade blivit 

tattarfri.  

Efterföljderna av oroligheterna i Jönköping kommenterades av stadsfiskalen Lennart 

Eliasson i Smålands Folkblad. Eliasson uppgav att tio till elva personer av antagonisterna 

kommer att åtalas för stormningen av lägenheten den 1 juli samtidigt som sex till sju tattare 

kommer åtalas för misshandeln på icke-tattaren den 24 juni. Samtidigt kom det rapporter 

om att det har spridit sig ett lugn på Öster och att tattarna återigen vågar sig ut på gatorna. 

Dock florerade det falska rykten om vedergällning från tattarnas sida i syfte att skapa nya 

bråk. Samtliga tattare som varit orsaken till bråken har nu lämnat staden och oroligheterna 

är nu över.56 

                                                           
52 Hugin. SF-intervju med ”de vitas” ledare. Slut med tattarkravallerna om tattarna nu håller sig lugna. 
Smålands Folkblad. 1948-07-02. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 15 à 20 personer tros bli åtalade för tattarbråken. Smålands Folkblad. 1948-07-03. 
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Tattarna i staden blev fortsatt utsatta för diverse angrepp och diskrimineringar. Man 

tvingades att dölja både sitt namn och ursprung och att prata romani fanns inte på 

världskartan. Tattare utsattes ofta under kravallerna och även efter kravallerna för 

misshandel och glåpord. Någon vidare hjälp från såväl myndigheter som kyrkan fanns 

inte.57 Trots att kravallerna var över fanns föraktet för familjer med tattarursprung kvar, 

vilket gjorde att många ur tattarsläkt valde att dölja sitt ursprung.  

Efter kravallerna blev det tyst i staden, man ville inte veta av något från kravallerna och 

det lämnades i glömska. Barnen till tattarna fick inte beblanda sig med andra barn som inte 

var ur tattarsläkt. Under skoltiden fortsatte diskrimineringen av tattarbarnen. Alla med 

bruna ögon skulle ställa sig upp så att alla kunde se vilka barn som var tattare. Tattarbarnen 

utsattes också för övergrepp från lärarna, vilket inte fick någon konsekvens för lärarna.58 

Trots att kravallerna var över i staden fortsatte föraktet för tattarna från den övriga 

befolkningen. Svårigheter i såväl skolan som på jobbet präglade tattarnas vardag, vilket 

resulterade i att många ur tattarsläkt har offrat en del av sig själva för att kunna åstadkomma 

någonting med sina liv.59 

Tattarna målade ofta upp myndigheterna som den stora boven till föraktet mot dem. 

Tvångssteriliseringar var bara en av åtgärderna som kunde sättas in på människor ur 

tattarsläkt. Även omhändertagande av tattarfamiljernas barn var också ett ständigt 

orosmoment bland tattarfamiljerna.60 Tattarfamiljerna utsattes därför av såväl den 

allmänna befolkningen som myndigheterna för förtryck och förföljelser. Detta anses vara 

en stor anledning till att människor ur tattarsläkt valde att dölja sin rätta identitet. 

 

7.2 Delsammanfattning 

Tattarkravallerna i Jönköping varade i tio dagar från den 22 juni 1948 till den 2 juli 1948. 

Konflikten innehöll två olika grupperingar, tattare och icke-tattare. Under konfliktens 

början rapporterades det om mindre bråk mellan tattare och icke-tattare. Myndigheterna i 

staden gick tidigt ut med att de tog avstånd till tattarna och det skapades en ”vi mot dem” 

känsla bland stadens invånare. Fattigvårdsstyrelsen i Jönköping var den myndighet som 

ansvarade för tattarna. Trots detta anklagades de för att vara frikostiga gentemot tattarna. 

                                                           
57 Hazell. Resandefolket: Från tattare till traveller, 267. 
58 Ibid, 269-270. 
59 Ibid, 270. 
60 Ibid, 272. 
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Detta dementerades och man visade upp en bild av att tattarna var lata och inte var som 

den ”vanliga” svenska medborgaren. Våldet eskalerade så småningom och tattarna drevs 

ut ur staden och staden hade äntligen blivit tattarfri. 

 Tattarna begav sig dock tillbaka till staden efter några dagar och då nådde konflikten sin 

kulmen. De avslutande bråken kunde ha nått en dödlig utgång om inte polisen hade agerat. 

Dock framkom det uppgifter om att polisen själva hade varit delaktiga i våldet gentemot 

tattarna. Torsten Bengtsson som var antagonisternas ledare och stadens ”vita riddare” 

lovade att ett slut på kravallerna var nära och ett lugn spred sig i staden. Dock fortsatte, 

trots att kravallerna nu var slut, förtrycket gentemot tattarna och i såväl skolan som i 

arbetslivet diskriminerades människor som var av tattarsläkt. Att dölja sin rätta identitet 

blev således en vardag för den som var av tattarsläkt.   

 

7.3 Raggarbråken i Södertälje 

Raggarbråken i Södertälje inleddes under lördagsnatten den 18 juni 1977. Det hela tycks 

ha börjat i samband med att 35-40 stycken bilar, med raggare, kommit till Södertälje från 

Stockholm. Väl i Södertälje fick följeslaget nys om att assyrier skulle ha gett sig på 

Södertäljeraggare och man begav sig därför mot diskoteket vid Hotell Bristol. Vid 

diskoteket började sedan bråken när raggarna trängde sig in i lokalen. Inne i lokalen befann 

sig fyra assyrier och det blev tumult inne i lokalen. Utanför väntade ytterligare ett trettiotal 

assyrier som var där för att bistå sina bröder. När bråket sedermera flyttades ut på gatan 

var det omkring 200 personer inblandade, där omkring 30 av dessa var assyrier. De 16 

poliser som var på plats för att skingra bråken, stod därför maktlösa när bråken fortsatte i 

flera timmar.61 

”De lever inte som folk, de är som apor. De är äckliga – skriker och spottar”62 

Så lyder ett citat från en kvinna som var med i bråken på raggarnas sida. Kvinnan anklagar 

assyrierna för att inte leva som vanligt folk och att man som ensam tjej inte kan gå inne i 

staden utan att bli utsatt för trakasserier. Kvinnan fortsätter med att säga att assyrierna finns 

överallt och har makten i staden och någon måste göra något åt detta. Hon uppmanar därför 

till hämnd efter bråken i Södertälje.63   

                                                           
61 Peter Mathsson. Risk att våldet trappas upp. Dagens Nyheter. 1977-06-20. 
62 Assyrierna kunde ha slagit ihjäl oss. Dagens Nyheter. 1977-06-20. 
63 Ibid. 
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Bengt Karlsson som var dåvarande kommunalråd i Södertälje ställde sig frågande till 

bråken mellan raggarna och assyrierna. Tidigare hade bråken varit mellan assyrier och 

andra invandrargrupper. Karlsson ansåg dock att uppkomsten till bråken måste vara en 

okunnighet om assyrierna bland raggarna, något som kan vara svårt att ändra på.64 Samma 

dag publicerade Dagens Nyheter en bakgrundsbeskrivning om vilka assyrierna är. Det 

levde ungefär 6000 assyrier i Sverige 1977 och häften av dessa bodde i Södertälje. Det ges 

också en anledning till varför det kan ha skärt sig mellan assyrierna och raggarna. 

Assyrierna skall ha haft svårigheter att anpassa sig till det svenska samhället och 

majoriteten av kvinnorna ska ha varit analfabeter.65  

Raggarna och assyrierna var två skilda block som under en natt bråkade med varandra i 

Södertälje. Redan i kulturkrockens början går det att urskilja att skillnaderna mellan 

kulturerna och en okunnighet bland raggarna blev startskottet för rasbråken i Södertälje.  

Dagen efter kom det fram uppgifter om att Socialstyrelsen i Södertälje skulle stänga 

mottagningen för assyrier. Socialstyrelsens huvudsakliga uppdrag var att kartlägga 

släktskapen mellan assyrierna, anledningen till detta var för att inte sprida ut familjerna allt 

för mycket. Samt att ge ut information om Sverige och de svenska värderingarna till 

assyrierna. Dock slutade det med att Socialstyrelsen istället blev en plats där assyrierna 

sökte svar på frågor som rörde kommunen. Det handlade framförallt om bostadsfrågor, där 

assyrierna fick avslag från det kommunala bostadsbolaget. Socialstyrelsen beslutade därför 

att lägga ner sin verksamhet då bostadsfrågorna snarare rörde kommunen.66     

”Vad är det som gör att man alltid behöver en grupp som är under en själv att spotta på”67 

Så uttryckte sig Lennart Pettersson när han försökte beskriva situationen i Södertälje. 

Pettersson menade på att problemen i Södertälje var en nationell angelägenhet som rörde 

hela svenska folket. Det behövdes både upplysning om såväl invandrare som om den egna 

verklighetsuppfattningen för att få bukt med det växande föraktet som visade sig mot 

invandrarna i både Södertälje och i hela Sverige.68 Återigen visar rapporteringen på en 

okunskap. En okunskap som tycks ligga till grund för oroligheterna i Södertälje, för att få 

bukt med detta växande samhällsproblem anser Pettersson att det behövs mer upplysning. 

                                                           
64 Peter Mathsson. Risk att våldet trappas upp. Dagens Nyheter. 1977-06-20. 
65 Jannike Åhlund. Assyrierna har ett annat kulturmönster. Dagens Nyheter. 1977-06-20. 
66 Socialstyrelsen stänger mottagningen för assyrier. Dagens Nyheter. 1977-06-21. 
67 Ibid. 
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Men som han också nämner berör denna upplysning inte endast invandrarna utan också 

den gemene mannens verklighetsuppfattning.  

Södertälje var en unik stad i Sverige på 1970-talet. Inte någon annanstans, i Sverige, levde 

så pass många assyrier. Där bodde omkring 3000 assyrier. Detta gjorde att trycket på 

arbets- och bostadsmarknaden blev så pass stort att kommunen eller staten fick det svårt 

att kontrollera situationen. Det blev en konkurrenssituation som inte gynnade befolkningen 

i Södertälje. I den då rådande lågkonjunkturen ökade risken för konflikter, som sedan 

nådde sin kulmen när bråken mellan raggarna och assyrierna bröt ut.69  

Kulturkrocken i Södertälje var svårförklarad men det går att urskilja två alternativa 

anledningar till varför det blossade upp i en konflikt. Den första var att raggarna ville hävda 

sig och att slumpen föll på assyrierna som offer. Den andra och sista anledningen tros 

kunna vara ett allmänt utlänningshat som visades upp via slagsmålen. Kjäll Öberg, 

dåvarande chef på Invandrarverket, hade en klar uppfattning om varför konflikten i 

Södertälje blossades upp. Öberg menade på att det andra alternativet, utlänningshatet, var 

den utlösande faktorn till bråken. Raggarna var således inte ensamma om den 

uppfattningen och det fanns ett ”tyst bifall” som stödde angreppet på assyrierna.70  

”Assyrierna har ett annat kulturmönster. Och sådant kan givetvis vålla konflikter med 

lättretade personer.”71 

Detta menade Öberg var anledningen till att assyrierna föll offer för raggarnas våld. Han 

poängterade dock samtidigt att det fanns andra invandrargrupper i Sverige som hade andra 

kulturer och vanor, men som inte utsattes för organiserad misshandel.72 Återigen visas en 

okunskap upp som en bidragande faktor till att kulturkrocken eskalerade ut till 

våldshandlingar. Samtidigt blir det desto mer tydligt att olikheterna mellan kulturerna 

gjorde det möjligt för konflikten att kunna bryta ut. 

Bråken i Södertälje rörde upp känslor bland befolkningen i Södertälje och samtidigt som 

det fanns de som tog avstånd från raggarnas våld, fanns det också de som var förstående 

till det.  
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”Man får förstå raggarna på sätt och vis. De jobbar ju och står i på dagarna och inte har 

väl de lust att hålla på att betala skatt för utlänningarna.”73 

Så utryckte sig Sten Eriksson om händelserna i Södertälje. Eriksson visade upp en 

förståelse för raggarnas våld och försökte ge en förklaring till varför de gjorde som de 

gjorde. Han fortsatte sedan att utrycka följande: 

”Det är nog många svenskar som tycker likadant, fast de våga väl att inte säga det.”74 

Erikssons förklaring till varför konflikten kunde bryta ut går därmed hand i hand med vad 

Kjäll Öberg beskrev som ett utlänningshat. Kathrin Östblom kunde också förstå varför 

konflikten kunde bryta ut. Östblom menade på att när så pass många invandrare samlas på 

samma ställe, utgör det svårigheter för dem att få ett arbete. Detta resulterade i att 

assyrierna istället drev omkring på staden och stämplades som lata och lever på dem som 

betalar skatt. Östblom menade på att när en speciell grupp utmärker sig från de andra 

grupperna och samtidigt håller sig för sig själva byggs det upp spänningar som sedan 

mynnar ut i bråk mellan grupperingarna.75 

”Tyvärr är det nog många svenskar som sympatiserar med raggarna, men raggarna slåss ju, 

så de märks.”76 

Östblom utrycker sig här likadant som Eriksson gjorde och var också av uppfattningen att 

dessa tankegångar fanns bland den övriga befolkningen, men att detta inte 

uppmärksammades då de inte uttryckte sina känslor på samma vis som raggarna valde att 

göra. Trots att raggarna fick vissa sympatier fanns det även de som tog avstånd till våldet. 

Erik Sandborg var av uppfattningen att när raggarna kom till staden blev det alltid bråk. 

Sandborg menade också på att man som medmänniska var tvungen att visa lite förståelse 

för varandra. Sandborg var därför av en annan uppfattning än vad både Östblom och 

Eriksson var och manade på att man skulle respektera istället för att förakta varandra.77 

Morris Gerges var också en av alla de personer som tog avstånd från våldet i Södertälje. 

Gerges skrev, som han utrycker det, ett brev till svenskarna. Han förklarar att assyrierna 

inte har kommit till Sverige för att driva omkring på gatorna eller för att bråka och förstöra 
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det svenska samhället. Gerges menar på att assyrierna är här för att hjälpa till att bygga upp 

det svenska samhället och att svenskarna måste förstå detta.  

”Vi hade hört innan vi kom hit att Sverige var det bästa av samhällen och vi hade inte trott 

att vi skulle få mottaga något sådant.”78 

Det Gerges syftar på här är bråken i Södertälje och den rasism som assyrierna har fått utstå. 

Gerges är av den uppfattning att majoriteten av den svenska befolkningen inte hyser något 

rashat, men att de som gör det måste tas itu med av de svenska myndigheterna.79 Gerges 

försöker med sitt brev beskriva den situation som assyrierna befinner sig i. Han försöker 

att förklara för den svenska befolkningen att de försöker göra allt för att stärka det svenska 

samhället samtidigt som svenskarna måste visa en förståelse för den assyriska kulturen. 

Gerges menar på att man i livet måste ge för att få, assyrierna ger sitt allt för att stärka det 

svenska samhället samtidigt som svenskarna måste ge assyrierna förståelse.80 

”Livet är krig också, varje dag och stund. Inte bara när man står med vapen i hand.”81 

Med detta menar Gerges att när man kämpar tillsammans mot svårigheter och hjälper sig 

själv, sin familj och sitt, ur assyriernas synvinkel, nya fosterland det är då man får ett bättre 

samhälle.82 Åsikterna om oroligheterna i Södertälje var därför många och olika. Det går 

därför att konstatera att olikheterna mellan kulturerna samt den bristande upplysningen om 

dem var byggstenarna till konfliktens upptrappning.  

Under onsdagen den 22 juni 1977 anordnade Socialstyrelsen i Södertälje ett möte mellan 

Södertäljeraggarna och assyrierna för att ”rensa luften” mellan de två olika grupperna. 

Dock uteblev Stockholmsraggarna från mötet vilket medförde att assyrierna var oroliga för 

vedergällning från Stockholmsraggarna. Det florerade nämligen rykten att 

Stockholmsraggarna skulle hämnas på assyrierna efter helgens bråk. Södertäljeraggarna 

medgav dock att ifall Stockholmsraggarna skulle återvända till staden skulle de möta upp 

dem för att avstyra en eventuell vedergällning.83 

”Många av oss jobbar sida vid sida på Scania-Vabis. Vi spelar fotboll med varandra och 

super ihop.”84 
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De båda grupperna umgicks redan på fritiden, men trots detta uppstod konflikten mellan 

dem. Södertäljeraggarna och assyrierna var därför överens om att bråken måste få ett slut 

och att helgens konflikt endast var en engångsföreteelse.85 Södertäljeraggarna och 

assyrierna umgicks på fritiden och som George Aydin nämner arbetade många av dem på 

samma arbetsplats och hade gemensamma fritidsintressen. Trots detta utbröt det kraftiga 

bråket mellan de två olika grupperingarna, vilket assyrierna visade en viss förståelse till. 

”Efter mötet så förstår vi raggarnas problem lite bättre. De saknar någonstans att ta 

vägen.”86 

Bengt Karlsson, dåvarande kommunalråd i Södertälje, uttryckte sin lättnad efter mötet och 

ansåg att oroligheterna i Södertälje nu var uppklarat. Karlsson uppgav också att raggarna 

nu skulle få en plats att samlas på, då man låg i planer på att uppföra den eftertraktade 

motorgården, vilket Södertäljeraggarna i åratal hade efterfrågat.87 Återigen lyser 

okunskapen om grupperna igenom när det kommer till att förklara konflikten mellan 

raggarna och assyrierna. Samtidigt uppstadgas det ytterligare en faktor, då raggarna 

upplevde att de inte hade någonstans att ta vägen. Assyrierna visade sin förståelse för detta, 

då de själva hade Socialstyrelsen som mötesplats. En mötesplats som sedermera kom att 

stängas ner.  

Bråken mellan raggarna och assyrierna i Södertälje skapade en debatt i Sverige om vilka 

fördomar som svenskarna hyser gentemot invandrarna. En av fördomarna som florerade i 

Sverige var ”Man kan inte lita på dem, de drar kniv och själ”. Men enligt statistik fanns 

det inga direkta skillnader i brottsmål mellan svenskar och invandrare. Dock poängterades 

det att skillnader mellan kulturerna kan medföra att invandrare gör något som i Sverige är 

straffbart, men som i det egna hemlandet inte hade medfört något straff.88 Ännu en gång 

påträffades kulturskillnaderna som en utlösande faktor till fördomar och förakt gentemot 

invandrare. En kunskap om skillnaderna kulturerna emellan kunde därför medföra till en 

större förståelse mellan de olika grupperna. Men det fanns ytterligare fler fördomar mot 

invandrarna som florerade i Sverige. 
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”Dom är apor som precis klättrat ned ur träden och borde ha sin lön i bananer.”89 

Denna fördom visade på en okunskap om den tidigare storkulturen ovanför floden Tigris 

på 2000 f.v.t som assyrierna levde i. Assyrierna är därför bärare av en flera tusen år gammal 

kulturtradition, något som vi i Sverige saknar.90 Argumentet att assyrierna precis ”klättrat 

ner från träden” fallerar eftersom assyrierna låg långt före Sverige i utvecklingen. Även 

här lyser okunskapen igenom och som en viktig byggsten för uppbyggandet av 

fördomarna, som sedermera fick en utlösande faktor under bråken i Södertälje.  

Debatten fortsatte också sedan även i andra delar av världen. Den assyriska organisationen, 

Bet-Nahrain, från Chicago i USA, skickade ett brev till den svenska regeringen. Bet-

Nahrain ställde krav till den svenska regeringen att de skulle utföra en fullständig utredning 

om bråken mellan raggare och assyrier. I brevet tog Bet-Nahrain avstånd till det våld som 

raggarna visade upp och kallade det både laglöst och känslokallt. Bet-Nahrains ordförande 

hade tagit del av händelsen via New York Times, vilket visar på att händelsen inte bara 

skapade rubriker i Sverige utan även i USA.91  

Bråken i Södertälje mellan raggarna och assyrierna skedde på inslag av raggarna. Men 

även om raggarnas våld ifrågasattes teg stora delar av samhället. Detta samhälle som var 

en stor anledning till att raggarna utsatte assyrierna för ett kollektivt våld.92   

”Som alla fega kaniner måste raggarna handla i grupp”93 

Raggarna sökte sig till umgängen där skrämseltaktik och våld var en del av vardagen. Men 

fördomarna hade kommit till raggarna redan innan, från deras uppfostran och den miljö 

som raggarna växte upp i. Förtryckta människor lär sig att förtrycka andra och man söker 

sig då oftast till dem som är svagare och mer utsatta.94 

”Idag är det svartskallarna som får stryk, imorgon kanske det är jag”95 

Raggarna motiverade sin aktion genom att uppvisa att de betalar skatt och att assyrierna 

inte gör det. Men vi har ännu inte sett den ”vanliga” medborgaren slå ner invandrarna vilket 
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medförde en problematik i deras tankebanor. Våld föder våld, vilket leder till att det är av 

yttersta vikt att det svenska samhället tar avstånd från det kollektiva våld som kan komma 

att skapa fler problem än vad det löser.96 

 

7.4 Delsammanfattning  

Raggarbråken i Södertälje mellan raggare och assyrier varade under en lördagsnatt den 19 

juni 1977. Under konflikten var det omkring 200 personer inblandade och polisen stod 

maktlös när bråken väl bröt ut. De olika grupperingarna valde därefter att skylla på 

varandra och menade på att den ena gruppen var värre än den andra. Södertälje hade 

tidigare drabbats av bråk där assyrier var inblandade men då hade det varit med andra 

invandrargrupper. En okunnighet bland raggarna tycks vara den utlösande faktorn till att 

bråken kunde bryta ut.  

I Södertälje blev Socialstyrelsen en mötesplats för assyrierna, en mötesplats som 

beslutades att stängas ned då det huvudsakliga uppdraget hamnat i andra hand. Ett av 

Socialstyrelsens sista uppdrag var att medla mellan Södertäljeraggarna och assyrierna, 

vilket verkade få en önskad effekt. Båda grupperingarna antydde efter mötet att deras 

förståelse för den andra gruppen hade ökat. Okunskapen mellan dem hade därmed minskat 

något, för trots att både assyrierna och raggarna umgicks på fritiden och arbetade på samma 

arbetsplats, visste de relativt lite om varandra.  

Raggarnas kollektiva våld gentemot assyrierna möttes av både förståelse och förakt och 

rösterna om raggarbråken var många. Det fanns de som visade en förståelse för att det var 

assyrierna som utsattes för raggarnas våld. Raggarnas påstående att assyrierna levde på 

skattepengar och inte arbetade förstärktes av utomstående personer som också tyckte 

detsamma. Samtidigt tog många avstånd från våldet och menade istället att man skulle 

respektera och visa förståelse för varandra. Motståndare till raggarnas våld fanns också 

runt omkring i världen, från USA fick den svenska regeringen ett brev från den assyriska 

organisationen Bet-Nahrain som krävde en fullständig utredning av händelserna. 

I Sverige florerade det många fördomar om assyrierna allt från att de skulle vara 

våldsamma till att de var apor som precis hade klättrat ner från träden. Dessa fördomar var 

sedermera en av alla de anledningarna till att raggarna valde assyrierna som offer. 
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Fördomar som dessa uppkommer av en anledning och det kan bero på vilken uppfostran 

barnen fått och i vilken miljö denna sker i.  

 

8. Analys 

Studiens analys är indelad utefter frågeställningarna för att läsaren enklare ska kunna urskilja svaren 
på frågeställningarna. 
 

8.1 Hur påverkades den utsatta gruppen utav kulturkrocken? 

Under såväl tattarkravallerna i Jönköping som under raggarbråken i Södertälje påverkades 

den utsatta gruppen i en negativ bemärkelse. Tattarna i Jönköping blev under en tiodagar 

lång konflikt utsatta för såväl våld och utrensningar. När konflikten mellan tattarna och 

icke-tattarna hade lugnat ner sig lades locket på från såväl myndigheter som den övriga 

befolkningen i staden. Kravallerna som hade präglat Jönköping pratades det inte om och 

det var en händelse som man ville glömma. Tattarna i staden fortsattes dock att utsättas för 

diskriminering och det visar framförallt intervjun som Bo Hazell gör med två kvinnor som 

var med under kravallerna. Båda kvinnorna vittnar om att de behövde dölja sin identitet 

för att inte utsättas för rasism och diskriminering. Detta var något som skedde i såväl 

arbetslivet som i skolan.  

Under raggarbråken i Södertälje var det assyrierna som föll offer för raggarnas våld under 

en sommarnatt 1977. Det hela slutade med att över 150 raggare slogs mot ett 30-tal assyrier 

och bråket fortsatte sedan under flera timmar. När bråken hade avtagit utlovade raggarna 

från Stockholm hämnd på assyrierna, vilket medförde att assyrierna vädjade till 

myndigheterna om hjälp. Dock skulle assyrierna ta lagen i egna händer om myndigheterna 

inte kunde avvärja framtida vedergällningar från raggarnas sida. Utöver det våld som 

assyrierna utsattes för av raggarna påverkades inte assyrierna nämnvärt av några andra 

faktorer. Följderna som kom efter kulturkrocken påverkade dock dem desto mer. 

8.2 Vilka bakomliggande faktorer krävdes för att kulturkrocken skulle 

utvecklas till konflikten? 

Det första som slår mig när man läser igenom materialet är att både assyrierna och tattarna 

beskrevs som lata dagdrivare som drog runt på staden utan något arbete. Pengarna som 

både assyrierna och tattarna skulle ha haft kom från Socialstyrelsen eller 

Fattigvårdsstyrelsen, vilket innebar att det var skattebetalarna som finansierade assyrierna 
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och tattarna. Detta gjorde det möjligt för ett missnöje bland den ”vanliga” befolkningen då 

de inte ville betala för att andra människor bara skulle driva omkring. Samtidigt finns det 

också likheter mellan båda händelserna i Jönköping och Södertälje. Jönköping var 1948 

den staden i Sverige som hade flest människor med resande bakgrund, omkring 440 

personer. I Södertälje var situationen likartad då omkring 3000 assyrier, av de 6000 som 

levde i Sverige, var bosatta i Södertälje. Faktum är att Stockholmsregionen 1977 var 

Sveriges invandrartätaste region då omkring 30 % av alla invandrare bosatte sig där.  

Kulturkrocken i Jönköping hade vad jag anser två bakomliggande faktorer. Den första och 

uppenbara är de bråken mellan tattare och icke-tattare som växte till ”ett öga för ett öga” 

mentalitet i staden. Den andra och lite mer dolda har krävt att jag analyserat texterna utifrån 

vad Emmy Johansson benämner som en massmediaretorisk analysmodell. Utifrån en 

djupdykning i materialet anser jag att den andra bakomliggande faktorn var 

myndigheternas slapphet gentemot händelserna i Jönköping. Fattigvårdsstyrelsen var tidigt 

ute och skapade ett ”vi mot dem” tänk bland befolkningen i Jönköping. Man ansåg att 

tattarna stod under den svenska medborgaren och man satte inte in de nödvändiga 

resurserna för att avstyra konflikten. Samtidigt visar polisens agerande under den sista 

kravallnatten att de också bidrog i viss mån till att tattarna diskriminerades.  

I Södertälje anser jag precis som i Jönköping att det finns två faktorer som låg till grund 

för att kulturkrocken kunde mynna ut i en konflikt. Den första som framgår efter mötet 

mellan assyrierna och raggarna var att raggarna inte hade någonstans att ta vägen. 

Assyrierna hade en mötesplats på Socialstyrelsen där de kunde samlas och umgås. 

Raggarna hade i sin tur ingenstans att vara och därför blev staden samlingsplatsen för 

raggarna. Detta gjorde det möjligt för att dessa två skilda grupper kunde mötas under 

förhållanden som kanske inte var optimalt, under sena kvällar och med alkohol inblandat. 

Den andra faktorn efterfrågar också att jag tillämpar den massmediaretoriska 

analysmodellen. I Södertälje levde omkring 50 % av alla assyrier i Sverige, vilket gjorde 

att man hade samlat alla med ett liknande kulturmönster på samma plats. Samtidigt 

motarbetade de kommunala myndigheterna assyrierna då de nekades att skaffa bostäder 

och tvingades bo tio till femton personer i varje lägenhet. Assyrierna placerades också på 

samma område för att deras utbredda släktskap inte skulle splittras. Istället för att möta den 

svenska kulturen levde assyrierna kvar i sitt egna kulturmönster. Detta kan ha försvårat 

assyriernas anpassningsförmåga till det svenska samhället.  
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8.3 Vilka blev följderna för kulturkrocken? 

I Jönköping drabbades tattarna och de som levde på Öster av följderna av kravallerna. 

Öster blev skådeplatsen för de kravaller som kulturkrocken bar med sig. Bo Hazell 

beskriver händelserna i Jönköping som en etnisk rensning, vilket källmaterialet kan stärka 

och ifrågasätta. Tattarna drevs ur staden vilket stödjer Hazells påstående om att det 

genomfördes en etnisk rensning i Jönköping. Det som talar emot detta är att tattarna 

återvände till staden bara några dagar senare vilket gör att man kan ställa sig frågande om 

det rörde sig om en etnisk rensning. Förutom vandaliserade hem och misshandel drabbades 

tattarna hårt av följderna efter kravallerna. Personer som var av resandesläkt har vittnat om 

svårigheter och diskriminering i såväl skolan som i arbetslivet. Diskrimineringen som 

tattarna utsattes för utfördes av såväl lärare, arbetsgivare, ”vanliga medborgare” och 

myndigheterna. Detta har medfört att många av resande släkt har valt att dölja sin identitet 

vilket har medfört att mycket av den kultur som resandefolket har burit med sig har gått 

förlorad.  

Den direkta följden som kulturkrocken i Södertälje fick var att raggarna skulle få den 

efterfrågade motorgården så att raggarna kunde få sin efterlängtade mötesplats. Men 

framförallt skapade kulturkrocken i Södertälje en debatt i Sverige. Debatten rörde 

mestadels frågor angående invandrarhat och den okunskap som människorna i Sverige 

hade gentemot invandrare. Frågor angående om vilka fördomar man hade gentemot 

invandrarna och vilka kulturella skillnader det finns mellan de olika grupperna började 

ställas. Okunskaper om vad invandrarna livnärde sig på genomsyrade debatten och 

fördomar om att invandrarna levde på bidrag spreds bland den övriga befolkningen. 

Debatten rörde också upp känslor i andra delar av världen där den assyriska organisationen, 

Bet-Nahrain, skickade ett brev till den svenska riksdagen med krav på en fullständig 

utredning av händelsen.  

8.4 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika kulturkrockarna? 

 
Likheterna mellan de två olika kulturkrockarna är många, men en av de första är att de 

infaller under midsommarveckan men med 29 års skillnad. Om det dock har någon 

koppling till alkoholkonsumtion eller högtidsfiranden överlåter jag till en annan studie. 

Ytterligare en likhet ligger i antalet invånare med resande bakgrund eller assyrisk bakgrund 

i städerna. Jönköping var den stad i Sverige som hade flest människor med resande 
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bakgrund 1948 och Södertälje var den stad som flest assyrier levde i. Detta gjorde att 

många människor med samma kulturmönster samlades på samma plats, vilket kan anses 

är en del av att kulturkrockarna kunde bryta ut.  

En annan likhet anser jag ligger i myndigheternas bristande kontroll över situationerna i 

de båda städerna. I Jönköping var det Fattigvårdsstyrelsen som tog avstånd mot tattarna. 

Intervjun med Ernst Gustafsson visar upp en bild av att myndigheterna i staden såg ner på 

tattarna och ansåg att de var under den ”vanliga” svenska medborgaren. I Södertälje är det 

framförallt fokus på Socialstyrelsen, dock blev Socialstyrelsen en mötesplats för 

assyrierna. Kritiken faller således istället på Invandrarverket som tog besluten om att 

assyrierna skulle bosätta sig på samma platser. Anledningen till detta var för att man inte 

ville splittra de assyriska släkterna. Ett beslut som jag anser gjorde att den assyriska 

befolkningen fick det svårare att anpassa sig till det svenska samhället.  

Den övriga befolkningen i både Jönköping och i Södertälje visade en viss förståelse till det 

våld som både tattarna och assyrierna utsattes för. Dock var tongångarna annorlunda i 

Södertälje jämfört med i Jönköping. Södertäljeborna visade inte upp en önskan om att 

staden skulle bli fri från assyrierna, men man visade ändå en förståelse till varför raggarna 

utförde sina kravaller. I Jönköping var situationen annorlunda och hundratals 

Jönköpingsbor hade samlats för att bevittna när staden, enligt deras önskemål, skulle bli 

fri från sitt tattarproblem. Detta gör att den övriga befolkningen i de båda städerna hade 

olika förhållningssätt till konflikten mellan de olika grupperna.  

Förutom skillnaden i hur den övriga befolkningen såg på situationen låg framförallt 

skillnaden i det språk som myndigheterna använda sig av. Även här lämpar sig Johanssons 

medieretoriska analysmodell då den undersöker språket som används. Fattigvårdsstyrelsen 

använde sig av ett språk som delade upp tattarna och svenskarna i två skilda block, där 

tattarna var underställda den svenska medborgaren. Jag anser att detta grundar sig i de 

rasbiologiska tankar som florerade i Sverige under 1900-talet. De tattarutredningar som 

hade genomförts tidigare år stärker detta påstående, vilket Hazells intervju med de två 

kvinnorna med resande bakgrund också gör. Situationen i Södertälje är därför annorlunda 

jämfört med den i Jönköping. Här tog istället myndigheterna avstånd till det våld som 

raggarna visade upp. Man försökte inte heller dela in de två olika grupperingarna i olika 

block och uppmanade istället till en förståelse för varandra. Språket var också annorlunda 
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där framförallt rasistiska och diskriminerande benämningar inte längre användes av 

myndigheterna.  

9. Slutdiskussion 

Utifrån undersökningen i studien kan man dra slutsatsen för att konflikter i relation till 

kulturkrockar ska uppstå behövs ett antal faktorer. Om man ser till hur konflikterna började 

faller det på ”Fel person på fel plats, vid fel tidpunkt”. Utifrån det material som jag har haft 

tillgång till var det inte endast slumpen som bidrog till att konflikten kunde bryta ut. I båda 

fallen går det att se brister i hur myndigheterna i respektive stad har brustit i sin hantering 

av situationen. I såväl Jönköping som i Södertälje hade många människor med liknande 

kulturmönster bosatt sig, ett kulturmönster som var annorlunda jämfört med den ”svenska 

kulturen”. Undersöker man dessa kulturella skillnader så faller Billy Ehns uppställning om 

Kultur och ordning samt Natur och Kaos väl till pass. Enligt min undersökning framgår 

det att antagonisterna till såväl tattarna som assyrierna placerade sig under Kultur och 

ordning. Detta gjorde att tattarna samt assyrierna placerades under Natur och kaos av 

antagonisterna, men även olika myndigheter samt den övriga befolkningen bidrog till 

denna indelning.  

Martin Ericsson håller dagstidningarna i Jönköping som den pådrivande faktorn under 

kravallerna i Jönköping, samtidigt som Ericsson också nämner myndigheterna som 

ytterligare en bakomliggande aktör. Utifrån de resultat som min studie ger stärker detta 

Ericssons antaganden. Dock anser jag att myndigheternas bristfälliga hantering av 

situationerna i både Jönköping och Södertälje är den avgörande faktorn till att konflikten 

kunde bryta ut. Bo Hazell har likt Ericsson undersökt kravallerna i Jönköping. Hazell anser 

att kravallerna i Jönköping kan liknas till en etnisk rensning, vilket jag ställer mig frågande 

till då tattarna återvände till staden efter några dagar. Dock anser jag att det i båda städerna 

går att diskutera om att det försöktes genomföras etniska rensningar, men att under 

oroligheterna i Jönköping var den etniska rensningen närmare att lyckas. 

Undersökningen bidrar med ny kunskap om vilka faktorer man vara uppmärksam på vid 

liknande händelser. Jag anser att min studie ger en indikation på att konflikter rörande 

kulturkrockar uppstår först när ett antal faktorer har fått sin inverkan, men att de har en 

kärna där det hela startar. I både Jönköping och i Södertälje anser jag att det var 

myndigheterna som fick bollen i rullning. I Jönköping ställde sig Fattigvårdsstyrelsen på 

antagonisternas sida och i Södertälje valde Invandrarverket att placera omkring 50 % av 
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alla assyrier i Sverige, i Södertälje. I båda fallen bidrog detta till att konflikten kunde 

eskalera och sedermera skapa en oro och rädsla bland de två utsatta grupperna. 

För att summera det hela har min studie bara skrapat på ytan av ett ämne som det har 

forskats relativt lite om. Jag anser att det finns en större spelplan och det hade varit 

intressant att undersöka fler konflikter mellan olika etniska grupper. Under 

kulturkrockarna i Jönköping och i Södertälje finns det flera likheter. Det som hade varit 

intressant är om man undersöker fler konflikter och ser ifall man kan komma fram till 

samma resultat som min studie har gjort. Ett ytterligare förslag till vidare forskning ligger 

i hur stor roll myndigheter egentligen har på att konflikter mellan etniska grupper uppstår 

och vad som kunde ha gjorts för att undvika dessa. Den vidare forskningen, anser jag, kan 

bidra till en ökad förståelse mellan olika grupper där konflikter är en del av vardagen. 

Samtidigt kan den bidra till att både myndigheter samt andra aktörer tidigare kan se de 

varningssignaler som följer när kulturkrocken börjar eskalera. Frågan är, kan ni se 

varningssignalerna?   
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Bilagor  

Frågebatteri 

1. Vilka var det som utsattes under kulturkrocken? 

2. Vilka var aktörerna bakom kulturkrockens konflikt? 

3. Vilket motiv hade aktörerna för att bedriva konflikten? 

4. Under hur lång tidsperiod var kulturkrockens konflikt?  

5. Hur påverkades det utsatta folket och/eller gruppen av kulturkrocken? 

6. Hur förhöll sig människor till konflikten efterföljande kulturkrocken som inte var 

delaktiga i den? 

7. Vilka följder fick kulturkrocken? 

8. Hur skildrades kulturkrocken i media? 

 

Bilder  
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97 Våldsamt när tattarkravallerna i Jönköping kulminerade igår. Smålands Allehanda. 1948-07-02. 
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98 Våldsamt när tattarkravallerna i Jönköping kulminerade igår. Smålands Allehanda. 1948-07-02. 
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